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KOORREIS ZWOLLE 
De 1e repetitie na de vakantie komt in zicht. Zaterdag 
17 september is het zover. We repeteren van 10.00 – 
13.00 uur. Deelnemers aan de koorreis naar Zwolle 
en omgeving (13 – 15 oktober 2022) gaan zich de 
komende twee repetities voorbereiden op deze reis. 
U krijgt tijdens de repetitie van 8 oktober weer een 
draaiboekje voor deze reis waarin alle informatie 
staat. Hierop vooruitlopend melden we nu alvast het 
volgende. 
 
CONSUMPTIEBONNEN 
Tijdens de reis staat iedere dag een diner gepland. 
Tweemaal bij Van der Valk in Zwolle en eenmaal bij 
Van der Valk in Harderwijk. De drankjes bij de diners 
dienen apart afgerekend te worden. Dat kan 
uitsluitend via consumptiebonnen. Deze bonnen kunt 
u op de repetities van 17 september en  8 oktober 
kopen bij Nel en Elly (bij voorkeur pinnen). Wij 
adviseren u per diner 2 bonnen te kopen, totaal 6 
stuks. Maar dit is niet verplicht uiteraard. De bonnen 
kosten € 3,50 per stuk. 
 
BETALINGEN 
Er zijn nog een aantal leden die de reissom van de 
koorreis naar Zwolle nog niet volledig hebben 
betaald. Wij verzoeken u dit z.s.m. te doen. Het gaat 
om het 2e termijn van de reissom: € 194,= en de 
toeslag van € 30,= betreffende o.a. de lunch en de 
huifkartocht en (indien van toepassing) de toeslag 
van een éénpersoonskamer: € 60,= 
 
NIEUWE LIEDEREN 
Bij de concerten in Dedemsvaart en Putten zingen we 
liederen uit ons bestaande repertoire, maar we gaan 
ook nog 2 nieuwe liederen instuderen. Dit zijn Psalm 
150 (‘Al wat adem heeft’) en ‘Sing unto the Lord’. U 
krijgt deze liederen op de repetitie van 17 september 
uitgereikt. Maar we sturen hierbij deze ook al digitaal 
via de mail naar u toe. En op de nieuwe website van 
Holland Zingt kunt u de oefenfiles vinden, zodat u 
thuis alvast kunt studeren. U vindt deze onder het 
tabblad: ‘STUDIE’ 
 
REPERTOIRE KOORREIS ZWOLLE 
(juiste volgorde komt in het draaiboek te staan) 
 
815  Psalm 150 (Al wat adem heeft) 
865  Gaan met God 
884   Psalm 33 
890  Finale 
894 abc Spiritual Medley 
895  Geest van God 
899  Bread and Wine 
1001  Toekomst vol van hoop 
1004  Maranatha 
1005  Sing unto the Lord 

 
KOORREIS BODENSEE  
Ook zijn we al bezig met de voorbereidingen van de 
koorreis naar de Bodensee. Zoals u weet staat deze 
gepland van 5 t/m 9 mei 2023. Er zijn momenteel zo’n 
120 aanmeldingen (90 koorleden en 30 introducés). 
De eerste repetitie voor deze reis is op zaterdag 29 
oktober. We beginnen dan met een nieuw repertoire. 
Er zitten weliswaar ook wat nummers bij uit ons 
archief, maar voor de meeste deelnemers zal het een 
nieuwe repertoire zijn. U krijgt op 29 oktober alle 
muziek uitgedeeld. En ook zullen op de website alle 
oefenfiles te vinden zijn. 
BETALINGEN 
De betalingstermijnen voor de reis naar de Bodensee 
zijn als volgt vastgesteld: 
1e betaling vóór 1 november 2022: 
€ 300,= reissom 
€   75,= eerste deel repetitiekosten 
 
2e betaling vóór 1 maart 2023: 
€ 298,= reissom 
€  75,=  tweede deel repetitiekosten 
€ 115,= toeslag eenpersoonskamer (indien van toepassing) 

 

Deelnemers die aan het spaarplan meedoen zijn al 
geïnformeerd en zij betalen vanaf 1 augustus € 60,= 
per maand. 
Voor alle betalingen kunt u gebruik maken van ons 
bankrekeningnummer. U vindt dit nummer bovenaan 
deze nieuwsbrief. 
VERZEKERINGEN 
Een reis- en/of annuleringsverzekering dient u zelf af 
te sluiten. Wij adviseren u dit te doen bij:  
Fital Vakanties,  
Van Hennaertweg 4  
2952 CA Alblasserdam.  
Telefoon: 078-6920115  
Email: vakantie@fital.nl 
Omdat zij ook onze koorreis uitvoeren is dit wel het 
handigst. Maar u kunt uiteraard uw eigen keuze 
maken of wellicht heeft u wel een doorlopende reis- 
en/of annuleringsverzekering. 
NIEUWE WEBSITE 
We hebben vanaf deze week een nieuwe website. 
Het webadres is echter hetzelfde gebleven: 
www.hollandzingt.nl  U kunt hier alle informatie 
vinden over ons koor. Zoals alle repetitiedata, alle 
optredens, maar ook de oefenfiles van de liederen die 
we gaan zingen. Deze zijn te vinden onder het 
tabblad ‘STUDIE’. Voor het openen hiervan heeft u 
een wachtwoord nodig. Dit is 150497. 
Eén van de voordelen van deze vernieuwde website 
is dat alles niet alleen op uw laptop of computer goed 
te lezen is, maar ook op uw tablet en/of telefoon. 
DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF 
verschijnt voor de repetitie van 29 oktober met o.a. 
meer informatie over de koorreis naar de Bodensee. 
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